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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--
ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 10.03.2017 По ел. поща 
Замърсяване  поречието на река "Бара", те-
чаща през с. Петърница, общ. Долни Дъбник 

РИОСВ-
Плевен 
Община 
Долни  
Дъбник 

Изпратен до община Долни Дъбник за предп-
риемане на действия. Последващ контрол ще 
бъде осъществен съгласно Заповед на 
РИОСВ-Плевен до всички кметове на общини 
за недопускане замърсявания на речни легла и 
прилежащи територии в границите на общи-
ните. 

2. 13.03.2017 По пощата 
Строителство в близост до пещера Про-
ходна, "Кучешката дупка" и по поречието на 
р. Искър, посока "Провъртеника" 

РИСВ-
Плевен 

При проверка на място се установи, че няма 
прокопан канал към езерото за водоснабдява-
нето му. Констатирано е наличие на каменна 
арка в имота в с. Карлуково. В имоти край 
асфалтовия път в посока ВЕЦ "Карлуково", 
землище на гр. Луковит са извършени строе-
жи в границите на защитена зона BG 0001014 
„Карлуково“ за опазване на природните мес-
тообитания  на дивата флора и фауна и защи-
тена зона BG 0000332 "Карлуковски карст" за 
опазване на дивите птици.  
Предприети са действия за установяване дали 
собствениците на сградите притежават необ-
ходимите строителни разрешения и при конс-
татиране на нарушения ще бъдат предприети 
мерки по действащото законодателство. 
 

3. 20.03.2017 По ел. поща 
Сигнал за нерегламентирани сметища в бли-
зост до с. Горни Дъбник 

РИОСВ-
Плевен 
Община 

Долни Дъб-
ник 

Изпратен до община Долни Дъбник за предп-
риемане на действия. Последващ контрол ще 
бъде осъществен съгласно Заповед на 
РИОСВ-Плевен до всички кметове на общини 
за недопускане замърсявания на речни легла и 



прилежащи територии в границите на общи-
ните. 

4. 22.03.2017 
На „Зелен 
телефон“ 

Сигнал за изхвърляне на оборска тор извън 
границите на обор с около 20 бр. крави от 
собственика на обора, който се намира на 
пътя в началото на с. Бабинци при влизане от 
гр. Тетевен. 

Община 
Тетевен 

Препратен за предприемане на действия по 
компетентност до Община Тетевен 

5. 27.03.2017 Лично 

Сигнал за голям брой остатъчни материали с 
неустановен състав. Намира се на около 400 
м. от помпена станция "Палаза", която зах-
ранва с питейна вода с. Коиловци 

РИОСВ-
Плевен 

Предстои проверка. 

6. 30.03.2017 
На „Зелен 
телефон 

Сигнал за нерегламентирана автоморга, на-
мираща се в гр. Плевен, ул. "Цар Шишман" 
№39 

РИОСВ-
Плевен 

Предстои проверка. 

 


